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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Dalam kemajuan teknologi yang cukup pesat seperti sekarang ini, dunia 

usaha semakin tinggi persaingan dalam bisnis, terutama di Indonesia yang 

ditandai dengan adanya perusahaan-perusahaan yang mampu menawarkan produk 

berkualitas serta mampu untuk bersaing di pasaran.  Persaingan yang semakin 

ketat ini menyebabkan semakin banyak produsen yang terlibat dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari para konsumen (Nana,2015:423). 

Setiap produsen tersebut menempatkan situasi pada kepuasan dan loyalitas 

konsumen. 

 Bisnis retail yang ada di Indonesia berkembang melalui pengadaan pasar 

tradisional, akan tetapi modernisasi masyarakat yang ada di perkotaan 

membutuhkan tempat berbelanja yang nyaman. Dengan keadaan yang semacam 

ini muncul beberapa pelaku dari bisnis retail di Indonesia seperti Alfamart, 

Carrefour, Hypermart, Lotte Mart dan sebagainya. Apabila kegiatan bisnis retail 

ini berkembang, dapat berpotensi untuk menyerap banyak tenaga kerja dan dapat 

meningkatkan laju perekonomian di Indonesia.  

 Kondisi persaingan pasar yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk 

mempertahankan pelanggan agar dapat bertahan hidup dan terus berkembang dan 

harus mampu untuk meraih pelanggan potensial baru agar pelanggan tidak 

meninggalkan perusahaan dan beralih ke perusahaan lain.  
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 Konsumen adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki peran 

penting bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan konsumen ini 

memiliki akses penting terhadap eksistensi produk di pasaran sehingga seluruh 

kegiatan yang dilakukan perusahaan harus diupayakan agar bisa memposisikan 

produk agar dapat diterima oleh para konsumen.  

 Konsumen juga dihadapkan dengan berbagai macam pilihan produk-produk 

dari dan dari berbagai macam produk tersebut masing-masing memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Apalagi di zaman yang seperti ini konsumen sudah sangat 

pandai, berhati-hati dan juga cermat ketika memilih produk-produk yang sesuai 

dengan kebutuhan dan pilihannya.  

 Loyalitas pelanggan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan. Perusahaan pasti memiliki harapan bahwa dia ingin mempertahankan 

pelanggannya dalam waktu lama. Jika perusahaan memiliki seorang pelanggan 

yang loyal maka hal tersebut dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi 

perusahaan. Pelanggan tersebut tidak hanya secara terus menerus menggunakan 

produk atau jasa dari perusahaan tetapi juga akan merekomendasikan kepada 

orang lain berdasarkan pengalaman yang ia rasakan. Pelanggan yang loyal secara 

tidak langsung membantu perusahaan mempromosikan produk atau jasa kepada 

orang terdekatnya. Pelanggan yang loyal cenderung lebih rendah untuk berpindah 

hati ke merek yang lain. Seorang pelanggan dikatakan loyal apabila pelanggan 

tersebut mempunyai komitmen yang kuat untuk membeli dang mengkonsumsi 

produk tersebut secara rutin meskipun terjadi kenaikan harga dari produk tersebut 

dan dia tidak akan terpengaruh dengan hal tersebut. 
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 Faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kualitas produk. 

Kualitas produk adalah karakteristik produk yang bergantung pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau 

diimplementasikan (Kotler dan Amstrong, 2008:272).  

 Masyarakat sekarang lebih pintar dan selektif ketika memilih atau  

menggunakan sebuah produk, karena mereka memilih produk yang tentunya 

berkualitas dan sesuai dengan harapan. Sehingga dalam melakukan pemilihan 

produk mereka berhati-hati dan hal tersebut menuntut perusahaan untuk berusaha 

memnuhi kebutuhan para konsumen dengan mempertahankan kualitas produknya. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan adalah kualitas 

pelayanan. Kualitas pelayanan adalah evaluasi terfokus yang menunjukkan 

persepsi dari pelanggan dari unsur pelayanan seperti kualitas lingkungan, kualitas 

interaksi dan juga kualitas hasil (Brady dan Cronin, 2001 , dalam Evi 

Asmayadi,2015). Perusahaan harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang 

terbaik dan berkualitas supaya dapat menciptakan loyalitas dari pelanggan 

tersebut. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan tidak baik maka akan 

menimbulkan pelanggan tidak akan loyal dan merasa tidak puas. 

 Faktor yang selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

adalah perasaan kecewa atau senang seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka (Kotler, 2009:139). Pelanggan memang harus diberi rasa puas, 

karena apabila pelanggan merasa puas dengan kualitas produk dan pelayanan 

yang diberikan oleh perusahaan, maka akan tercipta loyalitas dari pelanggan 
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tersebut dan akan kecil kemungkinan bagi pelanggan untuk beralih kepada 

perusahaan lain. Maka dari itu, perusahaan harus berusaha untuk melakukan 

pengukuran tingkat kepuasan dari pelanggan agar mengetahui atribut apa saja 

yang dapat menyebabkan pelanggan tidak merasa puas. 

 Banyaknya bisnis-bisnis retail yang berbasis supermarket dan hypermarket 

yang bermunculan di Solo ini, membuat persaingan dalam dunia bisnis ini 

semakin ketat, sehingga mereka berlomba untuk dapat mempertahankan 

konsumennya dan mendapatkan konsumen baru. Untuk dapat mempertahankan 

pelanggan tersebut khususnya bagi Assalam Hypermarket, mereka berusaha untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, kualitas produk yang tinggi dan 

mengutamakan kepuasan konsumennya untuk mendapatkan loyalitas dari 

pelanggan.  

 Berdasarakan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh Kualitas Produk, 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan (Studi pada Konsumen 

Assalam Hypermarket) “ .   

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan di 

Assalam Hypermarket? 

b. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di 

Assalam Hypermarket? 
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c. Bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di 

Assalam Hypermarket? 

d. Bagaimana pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan dan kepuasan 

pelanggan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan di Assalam 

Hypermarket?   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :   

a. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan Assalam Hypermarket.  

b. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan Assalam Hypermarket. 

c. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepuasan pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan Assalam Hypermarket.  

d. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan 

dan kepuasan konsumen secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan 

Assalam Hypermarket.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat  bermanfaat antara lain 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan membantu perusahaan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan. 
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Sehingga perusahaan dapat menciptakan strategi pemasaran agar dapat 

menciptakan loyalitas pelanggan.  

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penguatan teori tentang loyalitas 

pelanggan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini akan dijelaskan latar belakang masalah 

dari penelitian ini. Kemudian disusun rumusan masalah yang akan 

diteliti sebagai acuan penyusunan hipotesis. Pada bab ini juga 

dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

Kemudian pada akhir bab dijelaskan sistematika penulisan yang 

digunakan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori yang menjadi dasar 

pemikiran dan acuan untuk penelitian ini. Kemudian akan 

dijelaskan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

perumusan hipotesis dari penelitian ini.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data 

yang digunakan, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, 
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penjelasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, definisi 

operasional dari masing-masing variabel, instrumen penelitian 

yang digunakan, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.  

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, 

deskripsi dari responden, analisis data serta pembahasan yang 

berupa interprestasi dari analisis data dan hasil yang ditemukan. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 

saran bagi peneliti selanjutnya. 


